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Tanssiseura	  PoKaTa	  ry	   	  

	  
Toimintasuunnitelma	  vuodelle	  2014	  
	  
Tanssiseura	  PoKaTa	  perustettiin	  kesällä	  2013	  edistämään	  seuratanssin	  harrastamista	  
Pohjois-‐Karjalassa.	  Toisena	  toimintavuotenaan	  seura	  pyrkii	  vahvistamaan	  asemaansa	  
Pohjois-‐Karjalan	  tanssinharrastajien	  keskuudessa	  sekä	  vakiinnuttamaan	  seuratoimintaansa.	  
Keskeisin	  toiminnan	  muoto	  on	  säännöllisen	  tanssiopetuksen	  tarjoaminen	  edullisin	  hinnoin.	  
Yhdistys	  tukee	  myös	  jäsentensä	  lavatanssikilpailuihin	  osallistumista.	  Uusien	  jäsenten	  
hankkimiseksi	  seuran	  toimintaa	  markkinoidaan	  monin	  tavoin,	  mm.	  osallistumalla	  erilaisiin	  
paikallisiin	  tapahtumiin.	  	  
	  
PoKaTa	  on	  jäsenenä	  Suomen	  Seuratanssiliitto	  SUSEL	  ry:ssä,	  jonka	  kautta	  seura	  saa	  Teosto-‐	  ja	  
Gramex-‐	  sopimukset.	  PoKaTan	  jäsenet	  taas	  saavat	  alennusta	  mm.	  monen	  tanssipaikan	  
sisäänpääsymaksusta.	  	  
	  
Seura	  on	  tehnyt	  sopimuksen	  Smartum	  Oy:n	  kanssa	  liikunta-‐	  ja	  kulttuurisetelien	  sekä	  
Smartum	  Saldo	  ennakkomaksujen	  vastaanottamisesta	  vuoden	  2014	  alusta	  lähtien.	  
	  
	  
Viikkokurssit,	  teemakurssit	  ja	  kilpailuvalmennus	  
	  
Viikoittain	  järjestettävät	  seuratanssikurssit	  ovat	  yhdistyksen	  keskeisin	  toimintamuoto.	  
Kursseilla	  opetetaan	  yleisimpiä	  paritansseja	  neljässä	  eri	  tasoryhmässä.	  Kevätkaudella	  
kurssikertoja	  on	  14-‐15	  ja	  syyskaudella	  	  12-‐13.	  Senioritanssikurssi	  (5	  kertaa)	  järjestetään	  
ainakin	  kevätkaudella.	  Tanssinohjauksesta	  vastaa	  kevätkaudella	  kahdeksan	  ohjaajaa	  ja	  kaksi	  
harjoittelijaa.	  Ohjaajista	  useimmat	  ovat	  joko	  seuratanssintanssinopettajia	  tai	  	  seuratanssin	  
perusohjaajia.	  
	  
Seurassa	  toimii	  myös	  viikoittainen	  valmennusryhmä	  lavatanssikilpailuihin	  osallistuville.	  
Valmennuksen	  lisäksi	  seura	  tukee	  kilpailuihin	  osallistumista	  myös	  maksamalla	  
osallistumismaksuja.	  
	  
Säännöllisen	  viikkotoiminnan	  lisäksi	  seura	  järjestää	  päivän	  tai	  kahden	  pituisia	  tanssikursseja	  
eri	  teemoilla.	  Niiden	  ohjaajat	  ovat	  usein	  seuran	  ulkopuolisia	  ammattilaisia.	  	  
	  
Seuralla	  ei	  ole	  omia	  toimitiloja,	  joten	  kurssit	  järjestetään	  vuokratiloissa.	  	  Pääosa	  kursseista	  
pidetään	  Sokos	  Hotel	  Kimmelissä.	  Lisätiloja	  vuokrataan	  tarpeen	  mukaan	  Joensuun	  
kaupungilta,	  seuroilta	  sekä	  lähikunnilta.	  	  
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Seuratanssi,	  esiintymiset,	  seurojen	  yhteistyö	  
	  
Mahdollisuuksia	  seuratanssiin	  (sosiaalitanssiin)	  pyritään	  edistämään	  järjestämällä	  
tanssitapahtumia	  ja	  tanssimatkoja.	  Seura	  järjestää	  ainakin	  kauden	  avajais-‐	  ja	  päätöstanssit,	  
jotka	  toimivat	  samalla	  markkinointitapahtumina.	  Tanssimatkoja	  lähiseudun	  lavoille	  
järjestetään	  kysynnän	  mukaan.	  	  	  
	  
Seuraa	  tehdään	  tunnetuksi	  esiintymällä	  Joensuun	  torilavalla,	  Joen	  Yössä	  sekä	  mahdollisesti	  
myös	  muiden	  Joensuussa	  järjestettävien	  tapahtumien	  yhteydessä.	  
	  
PoKaTa	  pitää	  yhteyttä	  lähiseudun	  tanssiyhdistyksiin	  ja	  neuvottelee	  niiden	  kanssa	  
vastavuoroisista	  jäseneduista.	  Karjalan	  Karaoke	  Klubin	  kanssa	  jatketaan	  hyvin	  alkanutta	  
yhteistyötä.	  	  
	  
Talous	  
	  
Seuran	  tuotot	  tulevat	  pääosin	  jäsenmaksuista	  sekä	  tanssikurssien	  kertamaksuista.	  Seuran	  
perustavan	  kokouksen	  päätöksen	  mukaisesti	  kevätkauden	  2014	  maksut	  ovat	  60	  €	  
(jäsenmaksu)	  ja	  5	  €	  (kertamaksu).	  	  
	  
Hallinto	  
	  
Seuran	  ylintä	  päätösvaltaa	  käyttävät	  kokouksissa	  läsnä	  olevat	  jäsenet.	  Vuosikokous	  valitsee	  
yhdistyksen	  hallituksen,	  joka	  hoitaa	  seuran	  asioita	  toimintasuunnitelman	  ja	  talousarvion	  
mukaisesti.	  Seuralla	  ei	  ole	  palkattua	  henkilökuntaa,	  joten	  käytännössä	  kaikki	  työ	  tehdään	  
talkootyönä.	  	  Siihen	  pyritään	  rekrytoimaan	  jäseniä	  myös	  hallituksen	  ulkopuolelta.	  	  
	  
Tiedotustoiminta	  
	   	  
Sisäisessä	  tiedottamisessa	  käytetään	  FloMembers	  jäsenrekisterin	  kautta	  lähetettäviä	  
sähköposteja,	  seuran	  www-‐sivuja	  www.pokata.fi	  sekä	  Facebook	  -‐ryhmää	  
www.facebook.com/pokatary.	  
	  
Ulkoisessa	  tiedottamisessa	  tärkeitä	  kohderyhmiä	  ovat	  potentiaaliset	  uudet	  jäsenet	  sekä	  
kertamaksulla	  kursseille	  tulevat.	  	  Heille	  seuran	  toiminnasta	  on	  koottu	  keskeinen	  tieto	  
kotisivulle.	  Myös	  Facebook	  tavoittaa	  osan	  tanssista	  kiinnostuneista.	  Lisäksi	  toimintaa	  
markkinoidaan	  lähiseudun	  tanssilavoilla	  sekä	  tapahtumissa,	  joita	  Joensuussa	  järjestetään.	  
Myös	  YLE	  Pohjois-‐Karjala	  on	  osoittautunut	  hyväksi	  tiedotuskanavaksi.	  Lisäksi	  hyödynnetään	  	  
perinteistä	  printtimediaa	  (Karjalaisen	  Minne	  mennä	  palsta,	  	  Karjalan	  Heilin	  järjestöpalsta,	  
ilmoitukset	  Karjalaisessa	  ja	  Karjalan	  Heilissä).	  
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Alustava	  vuosikalenteri	  2014	  

• Kevätkauden	  tanssikurssit	  pidetään	  7.1.	  –	  28.4.	  välisenä	  aikana.	  Kursseja	  ei	  ole	  
talvilomaviikolla	  3.-‐9.3.	  eikä	  pääsiäisen	  aikana	  17.-‐21.4.	  	  

• Syyskauden	  kurssit	  alkavat	  syyskuun	  alussa	  ja	  jatkuvat	  marraskuun	  loppuun.	  
Syyslomaviikolla	  13.-‐19.10.	  ei	  ole	  kursseja.	  

• Hallituksen	  kokouksia	  pidetään	  noin	  kerran	  kuukaudessa.	  
Tammikuu	  

-‐ Jäsenmaksulaskujen	  lähettäminen	  
-‐ kevätkauden	  kurssitoiminta	  alkaa	  7.1.	  

Helmikuu	  
-‐ toiminnantarkastus	  
-‐ vuosikokous	  

Maaliskuu	  
-‐ tanssimatka	  

Huhtikuu	  
-‐	  kevätkauden	  kurssitoiminta	  loppuu	  28.4.	  
Toukokuu	  

-‐ jäsenpalautteen	  kerääminen	  
Kesäkuu	  

-‐ syksyn	  kurssisuunnitelman	  valmistelu	  käynnistyy	  
-‐ syksyn	  tilavaraukset	  

Heinäkuu	  
-‐ jäsenhankinta	  syyskaudelle	  käynnistyy	  
-‐ mainonta	  Joensuun	  Tanssiviikolla	  
-‐ mainonta	  torilavalla	  (yhteistyö	  Karjalan	  Karaoke	  Klubin	  kanssa)	  

Elokuu	  
-‐ syyskauden	  toiminnan	  markkinointi	  
-‐ verkkosivujen	  uudistaminen	  
-‐ syyskauden	  avaustapahtuma	  

Syyskuu	  
-‐ syyskauden	  kurssitoiminta	  alkaa	  

Lokakuu	  
-‐ teemakurssi	  

Marraskuu	  
-‐ tanssimatka	  
-‐ syyskauden	  kurssitoiminta	  loppuu	  

Joulukuu	  
-‐ syyskauden	  päätöstanssit	  /	  pikkujoulu	  
-‐ jäsenpalautteen	  kerääminen	  

	  


